
Reunidos em 07 de janeiro de 2016, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), 63 docentes e discentes, que assinam este documento, discutiram a Base Nacional Comum 

Curricular. Algumas perguntas iniciam este documento cabendo ressaltar que o intuito deste grupo não foi o 

de responder a todas elas, mas lançar reflexões acerca do processo de construção de uma Base Nacional 

Comum Curricular em um momento tão difícil para o campo da Educação. 

As perguntas iniciais e sobre as quais o grupo se debruçou em busca de respostas são aqui elencadas: 

 A Base é uma conquista social? 

 É necessária uma base curricular no atual contexto da Educação Básica brasileira? 

 O que significa pensar este documento em um país tão diverso? 

 Qual o/s campo/s teórico/s que pautam a Base? 

 Educar e ensinar: para quem? para que? por que? 

 Qual o sentido da proposta diante do caos que vive a educação básica pública no país? 

 Como se constrói a experiência democrática? Só se exercita a democracia vivendo 

democraticamente. É difícil essa vivência no micro, o que dizer no macro espaço? O processo de 

construção desta base foi democrático? Respeitou todas as vozes? Quem sabe a discussão não deva 

ser “no chão da escola”, escutando o que a comunidade espera da formação dos estudantes? 

 

Sobre o título Base Nacional Comum Curricular (BNCC), foram levantadas as seguintes questões: 

 O que significa embasar algo? 

 O que é pensar em uma ideia de nação? 

 O que é pensar em algo em comum? 

 

Algumas análises mais gerais foram realizadas e são aqui descritas brevemente: 

1) A Introdução do documento, mais ampla e contextualizada, não “conversa” ou não se articula com 

as Áreas apresentadas a seguir no mesmo ou, ainda, o que é apresentado nas Áreas não se articula 

com os pressupostos e a proposição da Base, dando a impressão de que quem escreveu estas 

partes mais específicas não leu o início do documento e, se leu, desconsiderou o que ali foi 

apresentado. Ainda, há uma contradição no documento como um todo porque as áreas não se 

articulam, não há integração alguma entre elas, embora o final da página 10 do documento assim 

diga: “As áreas e componentes curriculares se articulam para promover a apropriação por crianças, 

jovens e adultos de diferentes linguagens, para reconhecer e interpretar fenômenos e processos 

naturais, sociais e culturais, para enfrentar problemas práticos, para argumentar e tomar decisões, 

individual e coletivamente.”  

 

2) A integração entre áreas, a possibilidade de um trabalho interdisciplinar não é em momento algum 

mencionada no documento, a não ser pela frase já citada. Para além da sabida dificuldade de que 

um trabalho integrado ocorra na prática, documentos anteriores já a apresentavam com muito 

mais profundidade, a exemplo dos PCN (BRASIL, 1997). Aliás, este documento é ignorado 

totalmente nesta Base, o que o grupo que organizou este documento considera uma lástima. 

 

 

 



3) Não há referenciais citados no corpo do texto, nas argumentações, nem mesmo ao final. Do mesmo 

modo, resultados de pesquisas do campo educacional e literatura específica das Áreas são 

inexistentes neste documento.   

 

4) Questiona-se: qual a legitimidade de um documento oficial que desconsidera quaisquer referências 

a documentos anteriores, a diversas pesquisas públicas, a uma vasta literatura sobre currículo, 

avaliação, entre tantas outras temáticas importantes à Educação? Os especialistas que elaboraram 

o documento teriam coragem/seriam capazes de escrever um artigo para uma revista científica sem 

referenciar outros trabalhos?  

 
 

5) A parte inicial sobre Educação Especial ignora que há uma política específica deste campo; 

experiências acerca deste tema não são descritas. Esta discussão não avança para além da questão 

da acessibilidade, desconsidera as questões pedagógicas específicas deste campo. 

 

6) O documento não dialoga com a realidade da escola pública brasileira, precarizada, sucateada e 

muitas vezes abandonada por uma política econômica que não prioriza a educação. A escola tem 

outras demandas e clama urgente por elas: precarização nas condições de trabalho, na 

infraestrutura, nos salários dos docentes. Repete-se a pergunta: é momento para gastar esforços na 

construção de uma base antes de olhar novamente e com acolhimento para esta escola? 

 

7) Os conteúdos, nas áreas, são apresentados na forma de listagem, desarticulados em relação às 

concepções pedagógicas. Cumpre ressaltar que falta clareza na apresentação dessas concepções 

pedagógicas. Tomemos como exemplo a área de Ciências da Natureza, que foi analisada mais 

profundamente: conceitos importantes não aparecem, não são discutidos, são simplesmente 

ignorados ou estão equivocadamente apresentados.  A exemplo disso, a visão Antropocêntrica, 

com consequente concepção utilitarista dos elementos naturais não é discutida e quando aparece é 

de forma distorcida: há sugestão de trabalhos que nitidamente reforçam uma abordagem 

utilitarista. Corpo e Natureza são apresentados de forma pobre/simplista, descontextualizados, 

desconsiderando aspectos sócio-culturais que se conectam fortemente aos científicos. O que há de 

discussão no documento sobre o corpo cultural, por exemplo; o que há de discussão sobre as 

políticas de agroecologia e tantas outras esquecidas, desconsideradas pelos especialistas que 

escreveram o documento? As propostas para Anos Iniciais demonstram que o/s especialistas que 

escreveram esta parte desconhecem a riqueza de propostas possíveis para estes níveis de ensino, 

bem como vasta literatura voltada à qualificação dos professores, inclusive distribuída 

gratuitamente pelo PNBE. Especialistas nas áreas de Química, Física e Ciências Biológicas presentes 

ao debate consideram que o documento é um retrocesso se comparado às inúmeras pesquisas e 

publicações pedagógicas sobre ensino de Ciências produzidas no Brasil nos últimos 20 anos. Não há 

o que melhorar no documento no que diz respeito à parte das Ciências Naturais: deveria ser 

integralmente refeito. 

 

8) Enumerar com códigos cada objetivo a ser alcançado mostra a intenção clara de que cada um deles 

esteja presente em avaliações de larga escala do desempenho educacional brasileiro (IDEB, ENEM). 

Uma base curricular deve ser construída tendo como “base” as possíveis avaliações que comporão 

cada um de seus objetivos?  

 

9) Especialistas elaboraram o documento que é apresentado à comunidade pertencente ao campo 

educacional que precisa responder sobre o mesmo rapidamente. A pressa leva à pobreza na 

elaboração do documento e se aprovado do modo como foi construído será, sem dúvida, um passo 



atrás, a completa desconsideração de muito do que se pesquisou e que se experenciou no campo 

da educação neste país pelo menos nos últimos 30 anos. 

 

Finalizando, pensando na história da Educação, importa lembrar que a tentativa de padronização na 

escolarização remonta à época da constituição do Estado brasileiro.  A escola pública instituída na República, 

pensada para uma parte da sociedade, consolidou tendências à padronização e homogeneização curricular. 

Esse modelo de escola acentuou diferenças étnicas e culturais, destruiu outros modos possíveis de educar, 

no intuito de produzir um “cidadão brasileiro”.   É o que queremos? 

Subscrevem este documento 16 docentes da Faculdade de Educação da UFRGS, a seguir listados, 45 

estudantes das Licenciaturas e dois professores da Educação Básica.  
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